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 The purpose of the survey was twofold : (1) to compare the health condition between 

secondary school student participants and non-participants in the Health Promotion School 

project and (2) to identify the factors related to their health condition. 

 A questionnaire was employed to collect the data from 390 students in Matthayomsuksa 

2 and 3 at schools in Bangkhen District, Bangkok. The data was analyzed by using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and F-test (One-way ANOVA). The 

findings were summarized below. 

 1. Most of the students in the study were make and were in Matthayomsuksa 2. They got 

51-100 baht for lunch. Their gathers had a Bachelor’s degree or higher, and so did their mothers. 

The fathers and the mothers were engaged in general employment. Their figures were neither fat 

nor skinny. 

 2. The students’ food consumption and exercising behavior, and their knowledge and 

understanding of nutrition were found to be moderate. The students had a good attitude toward 

nutritious food consumption. 

 3. Overall, the students are moderately healthy. 

 4. The factors significantly related to their health condition were food consumption, 

exercising behavior, attitude toward food consumption, education of the father and that of the 

mother, the father’s and the mother’s occupation, the father’s figure and he mother’s figure. 

 5. No significant difference was found in health condition between the secondary school 

student who participated in the Health Promotion School project sand those who didn’t. 

  



 
(4) 

Recommendations 

The internal school environment should be improved and activities held to provide 

students with related knowledge. The following school be done. 

1. The shops in the school should be controlled so that they will not sell junk foods (e.g. 

snacks, sweet drinks, bottled drinks, and ice-cream). 

2. Activities or training should be held to provide the students with the knowledge of 10 

health principles. A book for recording their practice in line with the 10 health principles should 

be distributed to the students in order to use the data for evaluation at the end of the semester. 

3. An activity to promote students’ exercising should be held.  
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4.15  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามพฤตกิรรม  115 

 การออกกําลังกาย 
4.16  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 115 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

4.17  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา   116 

(เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

4.18  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามความรูความเขาใจ 117 

 เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 

4.19  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 117 

เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

ภาวะโภชนาการ 

4.20  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา   118 

 (เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 
4.21  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามทัศนคติตอการ  119 

  บริโภคอาหาร 

4.22  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 119 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามทัศนคติตอการบริโภคอาหาร 
4.23  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา   120 

(เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ 
4.24  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามเพศ   121 

4.25  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 121 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามเพศ 
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4.26  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา   122 

(เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามเพศ 

4.27  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามช้ันการศึกษา  123 

4.28  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 123 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามช้ันการศึกษา 
4.29  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา   124 

(เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามช้ันการศึกษา 
4.30  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามคาอาหาร  125 

 ท่ีไดรับตอวัน 

4.31  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 125 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามคาอาหารท่ีไดรับตอวัน 

4.32  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา  126 

 รามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามคาอาหารท่ีไดรับตอวัน 

4.33  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามการศึกษาของบิดา 127 

4.34  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 128 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามการศึกษาของบิดา 
4.35  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา  129 

 รามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามการศึกษาของบิดา 
4.36  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามการศึกษาของ  130 

 มารดา 
4.37  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 130 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามการศึกษาของมารดา 
4.38  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา  131 

 รามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) จาํแนกตามการศึกษาของมารดา 
4.39  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามอาชีพของบิดา  132 

4.40  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 133 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามอาชีพของบิดา 
4.41  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา  134 

 รามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามอาชีพของบิดา 
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4.42  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามอาชีพของ  135 

 มารดา 
4.43  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 136 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามอาชีพของมารดา 
4.44  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา  137 

 รามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามอาชีพของมารดา 
4.45  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามรูปรางของบิดา  138 

4.46  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 138 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามรูปรางของบิดา 
4.47  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา  139 

 รามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามรูปรางของบิดา 
4.48  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามรูปรางของ  140 

 มารดา 
4.49  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ 141 

 เพชราวุธวิทยา (ไมเขารวมโครงการฯ) จําแนกตามรูปรางของมารดา 
4.50  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยา  142 

 รามอินทรา (เขารวมโครงการฯ) จําแนกตามรูปรางของมารดา 
4.51  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนจําแนกตามประเภทโรงเรียน 143 

4.52  ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียน     144 

4.53  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 – 14     147 
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